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SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030 - REVIDERING. 1.GANGS 

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Vedtak: 

  

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommuneplanens arealdel 2018-2030 med tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser med 

retningslinjer og plankart, samt tilhørende dokumenter, legges ut på 1.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer og 

opprettinger i plandokumentene, i henhold til vedtak.  

 

 Hensynssoner skytefelt tas ut 

 Hensynssoner for natur og friluftsliv skal ikke utvides, men vi opprettholder gjeldende plan. 

Kommunestyret har ingen kunnskapsgrunnlag for å utvide området. 

 Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen revideres «og tas inn.Behandles som egen sak. 

 Utvidelsen av gjeldende konsesjonsområde Frøya vindpark tas ut. 

 16-2312-175 Skarsvågen tas inn. 

 16-2312-6 Innernesset tas inn. 

  

Anbefaler 

16-2312-35, tas inn  

 

16-2312-54, tas inn 

 

Enstemmig. 

 

Begrunnelse  

Uttian er en attraktiv plass og er en høy fortetning av boligbygging. 

 

Taes ut av planen 

16-2312-213 

Husøya 6-10 rorbuer. 

 

Falt med 10 mot 8 stemmer avgitt av Ap og SV. 

 

Gjeldende veitrasevalg mellom Sula og Mausund beholdes og tas inn  

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 
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Kommunestyrets behandling i møte 19.12.18: 

 

Det ble stilt spørsmål ved Rep. Sveinung Gundersen sin habilitet da det er gitt innspill som vil berøre hans 

eiendom. 

Rep. Sveinung Gundersen ble enstemmig vurdert habil da det er sjekket ut med advokat. 

 

Rep. Remy Strømskag er vurdert habil ut fra advokats vurdering tidligere. 

 

Rådmanns forslag: 

 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til kommuneplanens 

arealdel 2018-2030 med tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser med retningslinjer og plankart, samt 

tilhørende dokumenter, legges ut på 1.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer og 

opprettinger i plandokumentene, i henhold til vedtak.  

 

Enstemmig. 

 

Følgende omforente forslag til endring i vedtak ble fremmet: 

 Hensynssoner skytefelt tas ut 

Enstemmig. 

 Hensynssoner for natur og friluftsliv skal ikke utvides, men vi opprettholder gjeldende plan. 

Kommunestyret har ingen kunnskapsgrunnlag for å utvide området. 

Enstemmig. 

 Gjeldende bestemmelser for «bygg i strandsonen revideres «og tas inn.Behandles som egen sak. 

Enstemmig. 

 Utvidelsen av gjeldende konsesjonsområde Frøya vindpark tas ut. 

Enstemmig. 

 16-2312-175 Skarsvågen tas inn. 

Enstemmig. 

 

 16-2312-6 Innernesset tas inn. 

Enstemmig. 

  

Anbefaler 

16-2312-35, tas inn  

 

Enstemmig. 

 

16-2312-54, tas inn 

 

Enstemmig. 

 

Begrunnelse  
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Uttian er en attraktiv plass og er en høy fortetning av boligbygging. 

 

Taes ut av planen 

16-2312-213 

Husøya 6-10 rorbuer. 

 

Falt med 10 mot 8 stemmer avgitt av Ap og SV. 

 

Gjeldende veitrasevalg mellom Sula og Mausund beholdes og tas inn  

 

Enstemmig. 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret:  

 

Saken legges fram til kommunestyret uten forslag til vedtak.  
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